
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

 din data de 27 octombrie 2011 
   

 
 
        La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 27 
octombrie 2011 au participat Preşedintele, Vicepreşedinţii Consiliului 
Judeţean Olt, Secretarul Judeţului Olt  şi toti cei  30 consilieri judeţeni  in 
functie.   
 
        Au fost adoptate un număr de 17 hotărâri  cu privire la: 
 
       1. aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru anul 2012- adoptată 
în unanimitate.  
                2. aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice din cadrul 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului , pentru anul 2012- 
adoptată în unanimitate.  
      3. aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice din cadrul 
Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt, pentru anul 2012- adoptată în 
unanimitate.  
      4. aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice din cadrul 
Camerei Agricole Judetene  Olt, pentru anul 2012- adoptată în unanimitate.  
      5. modificarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.48/2011 cu 
privire la asocierea Consiliului Judetean Olt cu Consiliului Local al municipiului 
Slatina, pentru finantarea cheltuielilor de administrare si functionare ale 
Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, judetul Olt- adoptată în unanimitate. 
               6. aprobarea Protocolului de asociere incheiat intre Consiliul Judetean 
Olt si Consiliul Local al municipiului Slatina -adoptata in unanimitate. 
              



             7. modificarea art.2 al Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.144/2010 
cu privire la declararea utilitatii publice a lucrarii de interes local,, Aliniere si 
largire a Bulevardului Muncii, in orasul Scornicesti, judetul Olt - adoptata in 
unanimitate. 
              8. rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 
2011-adoptata in unanimitate. 
              9. alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
Consiliului Judetean Olt, prevazul in bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt 
pe anul 2011- adoptata in unanimitate.  
             10. aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt 
pentru persoane cu handicap, pentru luna septembrie 2011- adoptată în 
unanimitate. 
             11. aprobarea conturilor de executie a bugetului Consiliului Judetean 
Olt la data de 30.09.2011.- adoptată în unanimitate. 
             12. aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Interjudetean 
(P.A.T.Z.-I.J.) aferent investitiei-Amenajare hidroenergetica a raului Olt pe 
sectorul Izbiceni-Dunarea C.H.E. Izlaz- adoptată în unanimitate. 
             13.inlocuire membru in Consiliul de administratie al Scolii de Arte si 
Meserii- adoptată în unanimitate. 
             14.aprobarea activitatilor  cu care va fi implicat judetul Olt in 
managementul si implementarea proiectului ,,Extinderea dotarii cu echipamente 
a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in Regiunea Sud-
Vest Oltenia”- adoptată în unanimitate 
             15.aprobarea valorii proiectului ,, Extinderea dotarii cu echipamente a 
bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in Regiunea Sud-
Vest Oltenia” si a participarii Judetului Olt cu o cota parte la constituirea 
contributiei proprii a solicitantului necesara implementarii acestuia.- adoptată în 
unanimitate. 
             16.transformare posturi in statul de functii al Ansamblului Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Traditionale,,DOINA OLTULUI,,- adoptată în 
unanimitate.  
             17.suplimentare numar de personal si stat de functii pentru Spitalul 
Judetean de Urgenta Slatina, prin infiintare Bloc alimentar si transformare 
posturi in cadrul statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina.- 
adoptată în unanimitate. 
             
              De asemenea au mai fost prezentate şi aprobate:   
 
              Informare asupra nivelului de asigurare a securitatii si a sigurantei 
civice a comunitatii judetului Olt in trimestrul III al anului 2011. 
        



 Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din instituţiile subordonate 
Consiliului Judeţean Olt, reprezentanţi ai comunităţii locale şi reprezentanţii 
mass-media.  
 

P R E Ş E D I N T E 
Paul STĂNESCU 
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Marinela DIACONESCU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 
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